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Agenda 

 

Jaarvergadering PvdA Ooststellingwerf 

 

Maandag 14 april 

19.30 uur 

De Miente, Snellingerdijk 39, 

Oosterwolde 
1. Opening. 

 

2. Mededelingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering 20 maart 

2013 (zie pag. 3). 

 

4. Notulen ledenvergadering 25 novem-

ber 2013 (zie pag.5). 

 

5. Verslag kascommissie. 

 

6. Benoeming nieuw lid en plaatsvervan-

gend lid kascommissie. 

 

7. Financieel verslag 2013 en begroting 

2014 (zie pag.7 ). 

 

8. Werkplan 2014 bestuur (zie pag.7)   

 

9. Verkiezing van het bestuur: (zie pag.8)  

 

10. Vast stellen congres afgevaardigden: 

(zie pag.8) 

 

11.  Jaarverslag fractie (zie pag.8). 

 

12. Verkiezing (zie pag.9) 

 

13. Stand van zaken collegeonderhande-

lingen. 

 

14. Rondvraag. 

 

15. Sluiting.  
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Wim Kunst, voorzitter bestuur 

Vuur uit onze sloffen…  

Het waren vier roerige jaren als oppositiepartij 

in de gemeenteraad van Ooststellingwerf. De 

fractie heeft successen behaald, heeft moeten 

slikken en heeft soms knarsetandend toe moe-

ten kijken hoe de coalitie van OB, CDA en 

VVD het ene na het andere initiatief van PvdA 

(vaak met steun van de andere oppositiepartij-

en) de grond in heeft geboord.  

Het heeft de fractie en de partij alleen maar 

hechter gemaakt. Dat bleek zeker ook tijdens 

de laatste maanden toen er campagne werd 

gevoerd. Alle commissies - de strategie-, de 

campagne-, de groslijst-/scouting- en de pro-

grammacommissie - hebben er vele maanden 

keihard aan getrokken om van de verkiezingen 

op 19 maart een succes te maken. 

En de commissieleden waren niet de enigen 

die het vuur uit hun sloffen hebben gelopen. 

Veel, heel veel individuele leden, onder wie 

opvallend veel jonge en nieuwe leden, hebben 

hun steen (ik wil niet eens spreken over een 

steentje) bijgedragen. En dat geldt uiteraard 

ook voor de fractieleden en (zonder onszelf 

nou meteen op de borst te willen slaan) de 

leden van het bestuur. 

We hebben als gekken geflyerd, gecanvast, 

rozen uitgedeeld, kleurplaten uitgereikt, bij het 

busstation gestaan, aan debatten deelgenomen, 

op de radio onze opwachting gemaakt en per-

soonlijke flyers in de dorpen rondgebracht. 

Daarbij werden we ook nog eens gesteund 

door de Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques 

Monasch en onze landelijke voorzitter Hans 

Spekman. Op het laatst - eerlijk is eerlijk - liep 

iedereen zo´n beetje op zijn tandvlees. 

Aan de voorbereiding heeft het deze keer in 

ieder geval niet gelegen. Dat het resultaat van 

de verkiezingen niet helemaal is geworden wat 

we ervan hadden verwacht of gehoopt, heeft 

andere oorzaken. Er zal ongetwijfeld een eva-

luatie komen van de campagne en de uitslag. 

Mij rest hier op dit moment iedereen die zich 

de afgelopen vier jaar en - als het om de cam-

pagne gaat - de afgelopen maanden heel erg te 

bedanken voor hun tomeloze inzet en ik wens 

de nieuwe fractie de komende vier jaar heel 

veel succes. 

 Simon ter Heide, voorzitter 

fractie, lijsttrekker 

Zetelverlies grote teleurstelling 

 

De uitslagen op de borden in het gemeentehuis 

aan het eind van de spannende verkiezings-

avond liegen niet. De PvdA verliest en komt 

met 18 % van de stemmen uit op vier zetels. 

De hoop dat de intensieve, positieve campagne 

tegen de stroom in zou leiden tot handhaving 

van onze vijf zetels, werd de bodem ingesla-

gen. De teleurstelling was enorm. Het opbok-

sen tegen de landelijke trend bleek uiteindelijk 

toch een onmogelijke missie.  

Er veranderde weinig in de samenstelling van 

de raad. De door ons verloren zetel kwam door 

de aangegane lijstverbinding met de PvdA 

verrassend terecht bij Groen Links. Verder 

verloor Ooststellingwerfs Belang één zetel aan 

hun tegenpool Stellingwerf Plus. Iets waar 

vooraf niemand rekening mee had gehouden.  

Voor de PvdA komen nu in de raad Simon ter 

Heide, Fimke Hijlkema, Jelke Nijboer en 

nieuwkomer Geeske Mulder. Voor Wim Kunst 

en Herman Spoelstra waren de druiven erg 

zuur. Hun zeer gewaardeerde inspanningen de 

afgelopen vier jaar in de commissies werd niet 

beloond. Jammer, want zij hadden echt een 

raadszetel verdiend. De politieke werkelijkheid 

is helaas soms erg onbevredigend. Zij blijven 

wel raadsopvolger, maar hebben besloten om 

geen commissiewerk meer te doen. Langs deze 

weg wil ik hen bedanken voor alles wat zij de 

afgelopen jaren voor de PvdA hebben gedaan. 

Hun werk zal worden overgenomen door Al-
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bertine Vledder en Jorrit Knol. Dat betekent 

een aanzienlijke verjonging. Voor hen de gele-

genheid om ervaring op te doen. Wij wensen 

hen veel succes. 

Wat de verkiezingsuitslag voor gevolgen zal 

hebben is afwachten. De collegeonderhande-

lingen starten op korte termijn onder leiding 

van informateur Jan Hamstra.  

Rest mij iedereen te bedanken die heeft bijge-

dragen aan de door vriend en vijand geprezen 

campagne. Het was geweldig! 

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 

maart: toch een kater  

 

In mijn voorwoord schreef ik al dat de afdeling 

Ooststellingwerf van de PvdA een uitstekende 

campagne heeft gevoerd. De commissies, de 

fractieleden, het bestuur en de individuele le-

den hebben er alles aan gedaan om van de 

verkiezingen een succes te maken.  

We kunnen niet zeggen dat het is gelukt. De 

PvdA fractie is van vijf zetels teruggegaan naar 

vier. Dat mag best een bittere pil heten na vier 

jaar hard werken en dus, naar mijn oordeel, een 

dijk van een campagne.  Een kleine troost, de 

PvdA heeft het bijna overal in het land slecht 

tot zeer slecht gedaan. 

De zetelverdeling ziet er nu als volgt uit: 

OB  6 

PvdA  4 

CDA  4 

VVD  2 

GroenLinks 2 

Christen Unie 1 

D66  1 

Stellingwerf+ 1 

 

Op het moment van schrijven ligt het dus voor 

de hand dat de drie coalitiepartijen (met twaalf 

van de 21 zetels) de coalitie voort zullen zet-

ten. Natuurlijk, het kan zijn dat er een wens 

bestaat een bredere coalitie te vormen, en eer-

lijk gezegd lijkt me dat voor onze gemeente 

een goed plan, maar of dat ook daadwerkelijk 

gaat gebeuren, ligt op dit moment nog verbor-

gen in de schoot van de toekomst.  

Hoe het ook zij, de fractie bestaat uit Simon ter 

Heide (fractievoorzitter), Fimke Hijlkema, 

Jelke Nijboer en Geeske Mulder. 

 De opvolgers zijn - en dat is toch fantastisch 

om te mogen ervaren - twee jonge en enthousi-

aste nieuwelingen:  Albertine Vledder en Jorrit 

Knol. Herman Spoelstra en ik hebben aange-

geven de komende raadsperiode geen zitting te 

nemen in de commissies. 

Ik wens de nieuwe fractie en de twee nieuwe 

commissieleden de komende vier jaar heel veel 

succes en - en nu spreek ik even als voorzitter 

(van dat probleem zijn we in ieder geval ver-

lost;-) - ik wil de oude fractie heel hartelijk 

bedanken voor hun geweldige inzet de afgelo-

pen vier jaar. 

Er ligt voor de nieuwe, kleinere fractie een 

hoop werk te wachten. Ik heb er alle vertrou-

wen in dat ze zich daarop met enthousiasme, 

overgave en vakkundigheid op zal storten. 

 

Wim Kunst (voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullingen op de agenda voor de 

jaarvergadering 
 

Agendapunt 3. De notulen van 23-3-2013 
 

1. Opening: 

Voorzitter W. Kunst opent de vergadering en 

heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen: 

Met kennisgeving afwezig zijn: H. Oostland, 

Y. Dijkstra, mevr. J. v.d. Wal, mevr. J. Vledder 

en T. Eijer. Raadslid J. Nijboer komt later. 

 

3. Notulen jaarvergadering 18 april 2012 en 

notulen ledenvergadering 9 januari: 

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan 

de notulist. 

 

4. Verslag kascommissie en benoeming 

nieuwe kascommissie: 

De kascommissie bestaat uit de heren H.J. 

Olijve en H. Suyling, zij hebben de kas in orde 

bevonden. Het bestuur wordt decharge ver-

leend. De nieuwe kascommissie bestaat uit H. 

Suyling en mevr. F. Hijlkema. 

 

5. Werkplan 2013 bestuur: 

De heer A. Boonstra is van mening dat de tekst 

over de stand van zaken over de afdeling over-

bodig is. Mevr. C. Koning vraagt of al bekend 

is welke thema de ledenvergadering in juni 

heeft. Dat is nog niet duidelijk, suggesties zijn 

welkom. 

Verliezen is lijden 

Doorgaan is leiden 
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P. Bouma geeft aan dat het een bron van zorg 

is dat de permanente campagnecommissie niet 

meer functioneert. Jan Vledder voegt daaraan 

toe dat volgens hem de strategiecommissie ook 

niet naar verwachting functioneert, bovendien 

mist hij de coördinatie tussen de drie ingestel-

de commissies. 

 

6. Verkiezing van het bestuur: 

Er zijn geen kandidaten voor de vacatures van 

lid en secretaris. 

 

7. Benoeming afgevaardigden naar congres 

en gewest: 

De heer R. Takkenberg wordt wederom con-

gres afgevaardigde. Hij is tevens contactper-

soon tussen bestuur en groslijstcommissie. De 

heer H. Spoelstra wordt weer afgevaardigd 

naar het Gewest, zijn plaatsvervanger is de 

heer H. Oostland. 

 

8. Bemensing permanente campagnecom-

missie: 

Voorzitter W. Kunst doet de suggestie dat de 

strategiecommissie de campagne mede vorm 

kan geven. Leden van de strategiecommissie 

geven echter aan niet deel te willen nemen aan 

de uitvoering van de campagne. Mevr. M. Ja-

ger zegt dat van de mensen die op de lijst voor 

de gemeenteraad komen te staan verwacht 

wordt dat ze ook meehelpen met de campagne.  

De heer P. Bouma geeft aan dat de strategie-

commissie nog geen helder verhaal heeft, de 

trekkracht mist nog enigszins. De heer Kunst 

zal aan de voorzitter van de strategiecommissie 

uitleggen wat de opdracht van die commissie 

is. Hij zet hiertoe de taak van de strategie-

commissie op papier, evenals de onderwerpen 

waar deze commissie over zou kunnen praten. 

Verder stelt de heer Kunst voor om een verga-

dering te beleggen met de voorzitters van de 

commissies, om de coördinatie tussen de drie 

commissies te bevorderen. 

Mevr. F. Hijlkema pleit ervoor dat de perma-

nente campagnecommissie ver voor de zomer 

begint. 

De heer G. But biedt aan om voorlopig trekker 

te zijn van de campagnecommissie. Hij zal 

tevens mensen rekruteren voor activiteiten van 

deze commissie. 

 

9. Vast stellen profielschetsen toekomstige 

gemeenteraadsleden, lijsttrekker, fractie-

voorzitter en wethouder: 

Mevr. M. Jager geeft een toelichting op de 

totstandkoming van de profielschetsen. Het 

accent is gelegd op een helder politiek profiel 

in de raad en extern, dat is nodig vanuit de 

huidige rol als oppositie partij. De lijsttrekker 

draagt het politiek profiel uit en is beoogd frac-

tievoorzitter. Uiteindelijk is het aan de fractie 

of de lijsttrekker wethouder wordt. De eerste 

drie kandidaten moeten zowel fractievoorzitter 

als wethouder kunnen zijn.  

De heer J. Smit vindt deze koers jammer, hij 

geeft aan dat vooral oudere mensen in deze 

gemeente verwachten dat de lijsttrekker ook 

wethouder wordt. De heer H. Suyling vraagt of 

we voor de verkiezingen een wethouder gaan 

aanwijzen. Mevr. Jager zegt dat dat niet het 

geval is. 

Jan Smit vindt dat in de profielschets van raad-

sleden ook moet staan dat ze integer moeten 

zijn. Mevr. Jager kan zich hierin vinden. 

De heer S. ter Heide zegt dat de profielschet-

sen goede stukken zijn. Hij stelt de open dis-

cussie over het onderwerp op prijs.  

De ledenvergadering neemt het voorstel van de 

groslijstcommissie over. Geconstateerd wordt 

dat deze koers wel goed moet worden gecom-

municeerd naar de kiezers. 

 

10. Voortgang commissies: 

De verkiezingsprogrammacommissie heeft 

geanalyseerd wat de PvdA goed gedaan heeft 

de afgelopen periode, dat wil men verwerken 

in het programma. De heer J. Smit zegt dat de 

programmacommissie al enkele hoofdstukken 

gereed heeft. Mevr. Jager houdt een pleidooi 

voor een hoofdstuk over burgerparticipatie in 

het verkiezingsprogramma. Verder vindt zij het 

wenselijk dat er vier speerpunten worden be-

paald voor de toekomst. De heer G.J. Andela 

vraagt of de redactie en lay-out ook een taak is 

voor de commissie. De heer Smit zegt dat men 

iemand zal vragen hiervoor. De planning van 

de commissie is conform het draaiboek. 

De groslijst commissie wil met de zittende 

fractie langs sleutelfiguren in de dorpen voor 

scouting. De heer Ter Heide geeft aan dat dit 

moeilijk is te organiseren als je niet zelf in het 

dorp woont.  

De groslijst commissie is bezig met een brief 

voor naar de PvdA leden. Verder wil men 

graag een advertentie plaatsen. Voor alle men-

sen die belangstelling hebben wordt in mei een 

voorlichtingsbijeenkomst gehouden met Lutz 

Jacobi. Dat moet een leuke bijeenkomst wor-

den. Na de zomer vinden de gesprekken plaats 

met kandidaten. Voorgesteld wordt om actie te 

ondernemen naar degenen die zich geregi-
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streerd hebben als belangstellende voor de 

PvdA.  

 

11. Financieel verslag 2012 en begroting 

2013: 

Het financieel verslag 2012 en de begroting 

voor 2013 worden goedgekeurd. De penning-

meester vraagt aan de commissies die ingesteld 

zijn in het kader van de gemeenteraadsverkie-

zingen een begroting in te dienen. De heer G. 

But zegt toe binnen 14 dagen een begroting in 

te zullen leveren. 

Volgende week komt een advertentie in de 

Nieuwe Ooststellingwerver, de kosten daar-

voor zijn akkoord. Het bestuur zal nadenken 

over het vergroten van de financiële inkom-

sten. Voorgesteld wordt om in ieder geval weer 

een brief aan de leden te sturen waarin om een 

bijdrage wordt gevraagd voor de campagne 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

12. Jaarverslag fractie: 

De heer A. Boonstra geeft aan dat de beste 

campagnevoerders in de fractie zitten, zij moe-

ten goede publiciteit genereren. De fractie 

moet er volgens hem harder in, zij is over het 

algemeen te lief. Het is volgens hem een 

schande dat er maar 10.000 euro voor mantel-

zorg wordt besteedt.  

De heer H. Feitsma biedt aan om te helpen 

betere publiciteit te krijgen voor de fractie. Dit 

aanbod wordt van harte aanvaard. 

 

13. Rondvraag: 

- Mevr. C. Koning vraagt naar de stand van 

zaken t.a.v. de oprichting van het Ombuds-

team. De heer J. Nijboer zegt dat de procedures 

op papier staan. Er is gekozen voor een ano-

niem team, dat problemen oppakt. Men kan 

gebruik maken van een digitaal systeem. Hans 

Spekman en Lutz Jacobi wil men uitnodigen 

bij de start van het Ombudsteam, wanneer dat 

is nog onbekend. Men wil de activiteiten af-

stemmen met andere groeperingen in de ge-

meente. 

- De heer P. Bouma zegt dat de website plat 

ligt vanwege server problemen. Een nieuwe 

website wordt opgestart. 

- De heer J. Smit vraagt of de fractie bezig is 

met samenwerking met andere gemeenten. De 

heer Ter Heide antwoord dat men niet bezig is 

met een fusie; de gemeente is goed bezig met 

samenwerking met Opsterland en Weststel-

lingwerf. 

 

Agendapunt 4 Notulen van 25-11-2013 

 

Verslag ledenvergadering PvdA Ooststel-

lingwerf 25 november 2013 

Aanwezig: W. de Jong, J. Knol, J. Smit, J. 

Nijboer, J. Vledder-Nijboer, A. Vledder, J. 

Christensen, S. ter Heide, J. Vledder, G. Kun-

nen, F. Hijlkema, J. Jonkers, A. Boonstra, H. 

Boonstra, H. Spoelstra, J. Nijboer (Berkoop), 

H. Feitsma, L. Dankbaar, M. Jager, P. Bouma, 

J. Zantingh, R. Takkenberg, J. Dennen, H. 

Suyling, J. Wever, H. Oostland, H. v. Borse-

len, R. Koopstra, A. Stolp, W. Kunst (voorzit-

ter), G. Mulder (notulist) 

 

Afwezig m.k.g.: H.J. Olijve, J. de Boer, Y. 

Dijkstra, J. Dijkstra, J. v.d. Wal 

 

1. Opening 

De voorzitter W. Kunst heet een ieder welkom 

op deze ledenvergadering met een drietal be-

langrijke onderwerpen. 

 

2. Mededelingen 

2.1. De voorzitter noemt de leden welke zich 

met kennisgeving hebben afgemeld. 

2.2. Lijstverbinding met Groen Links: ja of 

nee? 

W. Kunst geeft toelichting over de voor- en 

nadelen van het eventueel aangaan van een 

lijstverbinding met Groen Links. Informatie 

hierover hebben de leden thuis ontvangen. 

Besluit ledenvergadering: met meerderheid 

van stemmen aangenomen. 

 

3. Vaststellen verkiezingsprogramma voor 

de gemeenteraadsverkiezingen 

Er zijn 27 amendementen binnen gekomen. De 

programmacommissie heeft bij ieder amende-

ment een preadvies gegeven. 

 

Een viertal leden hebben algemene opmerkin-

gen vooraf: 

- J. Wever is onder andere ontsteld vanwege de 

omvang van het programma en uit zijn zorg 

over kennelijke onjuistheden en taalfouten. 

Daarnaast is het programma veel te lang en 

niet concreet. De financiële paragraaf ont-

breekt. 

-H. Suyling geeft onder andere aan dat het 

programma veel te lang is, de visie ontbreekt, 

en er staan teveel algemeenheden benoemd. 

-J. Jonkers ziet graag dat de “zwarte”punten 

veranderen in cijfertjes of een abc. 
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- L. Dankbaar stelt voor om geen namen van 

fractieleden in het programma te benoemen. 

De voorzitter stelt voor om hier amendement 

28 van te maken. 

 

Vervolgens wordt de lijst met amendementen 

en preadviezen doorgenomen ter besluitvor-

ming. 

In de uitgebreide notulen van deze vergadering 

staat de besluitvorming genotuleerd per amen-

dement. Deze notulen zijn opvraagbaar bij de 

secretaris. 

 

Er wordt aangegeven dat er een aantal speer-

punten uit het programma zullen worden over-

genomen welke concreet en compacter uitge-

licht zullen worden. Het verkiezingsprogram-

ma dient dan als basis en een achterliggend 

verhaal. Dit wordt door de ledenvergadering 

met algemene stemmen aangenomen. 

 

4. Vast stellen kandidatenlijst voor de ge-

meenteraadsverkiezingen 

M. Jager neemt het voorzitterschap over en 

stelt de groslijst commissie voor. M. Jager licht 

de procedure en het tot stand komen van de 

kandidatenlijst toe. 

 

In de ledenvergadering is een profiel met com-

petenties opgesteld. Met de fractieleden is 

gezocht naar mensen uit de verschillende dor-

pen. De bijeenkomst met L. Jacobi in de Mien-

te gaf nieuwe oogst. Daarna zijn er gesprekken 

gevoerd door zittende fractieleden met actieve 

leden en belangstellenden die aangegeven had-

den wel belangstelling te hebben. De groslijst 

commissie heeft uiteindelijk in september en 

oktober gesprekken gevoerd met een aantal 

huidige fractieleden en een aantal nieuwe le-

den. Hieruit is in oktober een conceptlijst op-

gemaakt door de groslijstcommissie. 

 

Bij het opmaken van de lijst is gekeken naar: 

werk, kennis, expertise, ervaring, oud/jong, 

man/vrouw, dorpen, achtergrond, netwerk, 

verscheidenheid, competenties. Er zit een filo-

sofie in de lijst. Unaniem is dit bouwwerk ont-

staan. De gesprekken zijn allemaal plezierig 

verlopen en de complimenten worden aan de 

groslijstcommissie leden overgebracht. 

 

Daarnaast is er nog een wijziging op de lijst, 

G. Kunnen heeft aangegeven dat hij graag als 

laatste op de lijst wil.  

 

Er wordt gevraagd waarom er niet een lijst ligt 

met niet aangeboden kandidaten en men vraagt 

of dit een volgende keer wel kan. Dit zou vol-

gens de reglementen van de partij moeten.  

Alle mensen die een voornemen hadden om op 

de lijst te willen hebben een advies gekregen. 

Een aantal mensen heeft er toen voor gekozen 

om niet op de lijst te willen. Daarnaast is er 

een gemotiveerde terugkoppeling naar de kan-

didaten toe geweest. Daarna konden kandida-

ten zelf kiezen en overwegen wat hun keus 

wou zijn. 

 

De voorzitter vraagt of er behoefte is om per 

plek een stemming te doen of de lijst integraal 

in te brengen ter stemming. De voorzitter licht 

de procedure van stemming toe. 

Opgemerkt word dat er 2 kandidaten afwezig 

zijn: H. Spoelstra en R. de Walle. 

 

Er wordt gekozen voor een stemming per plek. 

M Jager geeft per plek een toelichting over de 

kandidaat. De voorgestelde lijst wordt door de 

leden vastgesteld. 

 

De lijst is dan als volgt vastgesteld: 

1. Simon ter Heide 

2. Fimke Hijlkema 

3. Jelke Nijboer 

4. Geeske Mulder 

5. Wim Kunst 

6. Herman Spoelstra 

7. Albertine Vledder 

8. Jorrit Knol 

9. Annelies Stolp 

10. Wim de Jong 

11. Roland de Walle 

12. Lien Dankbaar 

13. Hans Suyling 

14. Grietzen Kunnen 
 

Tijdens het aan de orde komen van plaats 5  

W. Kunst geeft R. Takkenberg aan dat hij 

Kunst graag een plaats hoger wil hebben. De 

voorzitter geeft aan dat het moment nu te laat 

is, zojuist is plaats 4 al vastgesteld. 

De groslijst, strategie- en verkiezingspro-

gramma commissieleden worden door voorzit-

ter W. Kunst bedankt voor hun inzet met 

woord van dank en een rode roos. 

 

5. Opzet en uitvoering van de verkiezings-

campagne 

De campagnecommissie moet na vanavond 

ingevuld worden. De volgende leden hebben 

zich inmiddels al aangemeld: F. Hijlkema, W. 
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Kunst, L. Dankbaar, J. Nijboer, S. ter Heide, 

A. Vledder, A. Stolp en G. Mulder, P. Lym-

burg en H. Feitsma. 

Het is de bedoeling om een vergadering voor-

afgaande de fractievergaderingen te plannen. 

Er ligt een draaiboek van G. But.  

De campagnecommissie zal de leden op de 

hoogte houden van hun activiteiten. 

 

6. Benoeming leden voor het bestuur van de 

PvdA Ooststellingwerf: Geeske Mulder en 

Annelies Stolp 

Het huidige bestuur bestaat nu uit W. Kunst, J. 

v.d. Wal, H. Spoelstra, H. Wiegersma en R. 

Takkenberg. R. Takkenberg treedt af als vice 

voorzitter en wordt door de voorzitter bedankt 

voor zijn inzet. Twee nieuwe leden hebben 

zich aangemeld voor het bestuur, A. Stolp en 

G. Mulder. Beide dames worden door de leden 

benoemd tot bestuurslid. 

De bestuursbezetting heeft nu tot gevolg dat 

een groot aantal bestuursleden ook benoemd 

zijn tot kandidaat raadslid voor de gemeente-

raadsverkiezingen. Na de verkiezingen zal 

blijken hoe het bestuur ingevuld kan gaan 

worden of dat er nieuwe bestuursleden aan 

toegevoegd moeten. 

 

7. Rondvraag 

Alle kandidaten worden succes toegewenst. 

 

8. Sluiting 

Het was een prettige bijeenkomst met discus-

sies en is in goede harmonie verlopen. De 

voorzitter sluit af met de woorden: buitenge-

woon trots. 

 

Agendapunt 7 Financiën 

  

 
 

 

Agendapunt 8. Werkplan 2014 
 

Opgemaakt door   
Herman Spoelstra, secretaris bestuur 

 

De afdeling heeft op dit moment 139 leden.  

Het afdelingsbestuur bestaat uit 5 leden: voor-

zitter, secretaris, penningmeester en twee be-

stuursleden. Het afdelingsbestuur komt 11 keer 

per jaar bijeen. De fractievoorzitter woont de 

bestuursvergaderingen bij.  

Het jaar 2014 staat in het teken van de ge-

meenteraadsverkiezingen die 19 maart 2014 

plaatsvinden. Een draaiboek is hiervoor ge-

maakt. De activiteiten van de afdeling zullen 

ook hierop aansluiten. Op 21 mei zijn de Euro-

pese Verkiezingen. De bedoeling is dat de 

campagnecommissie ook na de verkiezingen 

actief zal blijven.  

Het afdelingsblad “Voorwaarts” verschijnt een 

aantal keren per jaar, wanneer er een ledenver-

gadering is. Naast de ledenvergaderingen over 

huishoudelijke zaken worden jaarlijks twee 

themabijeenkomsten georganiseerd in samen-

werking met de fractie. Meestal worden spre-

kers uitgenodigd om een inleiding te houden 

over een bepaald onderwerp, daarna kan er dan 

over het onderwerp gediscussieerd worden.  

Er wordt een website bijgehouden door de 

webmaster. Daarnaast wordt maandelijks een 

nieuwsbrief van de PvdA Ooststellingwerf per 

e-mail verstuurd.  

De afdeling wordt vertegenwoordigd op het 

congres door de congresafgevaardigde en de 

plaatsvervangend congresafgevaardigde. In het 

gewest wordt de afdeling vertegenwoordigd 

door een lid en een plaatsvervangend lid. 

Onze gemeenteraadsfractie bestaat uit vijf 

leden en twee opvolgers. De PvdA maakt geen 

deel meer uit van het college van Burgemees-

ter en Wethouders. 

De fractie houdt driemaal in de maand een 

fractievergadering op donderdag. Deze fractie-

vergadering wordt meestal bijgewoond door 

een lid van het bestuur.  

Door de wederzijdse linking-pin worden orga-

nisatorische zaken goed kort gesloten. 

Het bestuur neemt regelmatig deel aan werk-

bezoeken van de fractie. 

In 2013 is een actie gehouden onder de leden 

t.b.v. het verkiezingsfonds. Het vergroten van 

de financiële mogelijkheden blijft ook in 2014 

een aandachtspunt. 

In nov. 2013 is het Ombudsteam geïnstalleerd. 

Het jaar 2014 zal het Ombudsteam zijn be-

kendheid binnen de gemeente verder proberen 

Financieel verslag PvdA Ooststellingwerf 2013

Inkomsten Uitgaven

01-01-2013 Saldo 2463,07 Portokosten 44,84

Giften leden 1080,00 Voorwaarts drukkosten 620,84

Raadsfractie afdracht 1350,00 Vergaderkosten 653,00

Bijdrage uit activiteitenfonds 550,00 Bestuurskosten 91,76

Teveel betaald 18,78 Jubileum leden 75,35

Afdracht landelijke PvdA 1226,72 Film Rients Gratema nov. 2012 100,00

Bloemen 75,00

Gezamenlijke vergadering 95,00

Diversen 49,60

Overige kosten (druk folders) 969,84

31-12-2013 Saldo 3913,34

Totaal 6688,57 Totaal 6688,57

Inkomsten 2013 4225,50

Uitgaven 2013 2775,23

1450,27

Saldo 01-01-2013 2463,07 Toename saldo komt door:

Toename saldo 1450,27 giften voor gementeraadsverkiezingen en

Saldo 31-12-2013 3913,34 1,5 jaar bijdrage van de fractie
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te vergroten, zodat zijn dienstverlenende taak 

kan groeien. 

 

 

 

Agendapunt 9 Verkiezing bestuur 
 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Janet v.d. Wal 

en Herman Spoelstra. 

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aan-

melden bij secr. Herman Spoelstra via e-mail 

herman.spoelstra@planet.nl of tel. 06-

18609607. 

 

Agendapunt 10 Congresafgevaardigden 
 

- Vorig jaar: Ruud Takkenberg en plaatsver-

vanger Wim Kunst 

Vast stellen gewestelijk afgevaardigden: 

- Vorig jaar: Herman Spoelstra en Henk Oost-

land. 

 

 

Agendapunt 11 Jaarverslag fractie 

(verkort) 
 

Jaarverslag van 2013 van de PvdA-fractie 

Ooststellingwerf in vijftien punten 

1. De onderlinge sfeer tussen de partijen 

is in de raad in 2013 beter geworden. 

Wellicht heeft deze verbeterde sfeer 

ertoe bij gedragen dat er door de frac-

tie een aantal tastbare resultaten zijn 

geboekt: 

·     de instelling van een subsidiepot 

van 7.500 voor gemeente overschrij-

dende evenementen; 

·        verhoging van de gemeentelijke 

subsidie voor Open stal van 3.200 naar 

5.000 euro per jaar; 

·        verruiming van de openingstij-

den van de gemeentewerf op zaterda-

gen; 

·        handhaven van de vergoeding 

WMO vervoer bij ritten langer dan 30 

kilometer.  

2. Er is dit jaar veelvuldig gesproken 

over het Centrumplan Oosterwolde. Er 

zijn 22 deelplannen opgesteld. De ko-

mende jaren zal duidelijk worden wel-

ke van die plannen ook daadwerkelijk 

worden gerealiseerd. Eén en ander is 

sterk afhankelijk van de deelname van 

de betrokken ondernemers. Eerst 

wordt ingezet op de renovatie van de 

Venekoterweg en de parkeerproblema-

tiek. Het beschikbare geld is beschik-

baar gekomen na interventie van de 

PvdA-fractie. Het college had het 

hoofd al in de schoot gelegd.  

3. In 2013 zijn we opgeschrikt door twee 

moorden in Oosterwolde. Uiteindelijk 

bleek één daarvan druggerelateerd. De 

raad stelde het integrale veiligheidsbe-

leid voor de komende vier jaar vast. 

Onderdeel daarvan is buurtbemidde-

ling, door ons sterk aanbevolen. 

4. Ook is er een nieuwe onderwijsvisie 

tot stand gekomen. Deze visie is in de 

lijn van ons verkiezingsprogramma. 

Kindcentra worden aangemoedigd. De 

eerste aanzet daartoe in Oosterwolde is 

in 2014 gegeven. Ook zijn er initiatie-

ven om te komen tot samenwerkings-

scholen in Waskemeer en Donker-

broek. Prima. Het aan de totstandko-

ming van de visie voorafgaande actie-

ve proces kwam helaas niet van de 

grond. Datzelfde beeld zagen wij bij 

de nieuwe nota Mantelzorg. 

5. Na lange procedures sloot het college 

uiteindelijk een compromis met Laco 

over de exploitatie van de sportac-

commodaties. Laco blijft beheerder tot 

2016. Het college beloofde nog voor 

de verkiezingen met een aanzet te ko-

men voor wat er moet gebeuren na 

2016. Deze belofte is het niet nageko-

men. Bepaald geen voorbeelddossier 

voor dit college. 

6. Het milieubeleidsplan is vastgesteld, 

helaas zonder een vast budget. Er 

wordt op korte termijn ingezet op 

energiebesparingen bij dorpshuizen en 

scholen. Ook komen er zonnepanelen 

op het gemeentehuis. We vonden het 

mailto:herman.spoelstra@planet.nl
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als PvdA nogal mager allemaal, maar 

we hebben toch voorgestemd. 

7. De plannen voor Appelscha Hoog zijn 

ambitieus. Wij hebben vooral zorgen 

over de uiteindelijke deelname van 

ondernemers aan het project. Er zal 

wat de marketing betreft nog wel het 

nodige moeten gebeuren. We blijven 

positief kritisch. De financiering gaat 

niet meer via verkoop van zand, maar 

via subsidiëring vanuit de Streekagen-

da. Voor eventuele verliezen is een 

voorziening aanwezig.   

8. De Leeksterweg in Haulerwijk wordt 

op uitdrukkelijk verzoek van de raad 

een 30-kilometerzone. Bij het opstel-

len van het herinrichtingsplan klungel-

de het college maar wat aan. Dankzij 

interventies van een aantal raadsfrac-

ties, waaronder de PvdA, mag het uit-

eindelijke resultaat er zijn. 

9. De samenwerking tussen Weststel-

lingwerf, Ooststellingwerf en Opster-

land (OWO) vordert gestaag. Ze is 

vooral van belang voor de nieuwe ta-

ken die de gemeente vanaf 2015 krijgt. 

Ook financieel zijn de eerste voordelen 

zichtbaar. De PvdA steunt deze ont-

wikkeling. 

10. Financieel staat Ooststellingwerf er 

goed voor. Er is de afgelopen vier jaar 

voor 3,9 miljoen bezuinigd en er is in 

die periode ongeveer zeven miljoen 

euro overgehouden. Er is ten onrechte 

geregeerd met de hand op de knip. Wij 

hebben hier consequent op gewezen, 

maar pas nu hebben ook de andere par-

tijen het door dat de situatie wel erg 

somber is voorgespiegeld. Ook in 2014 

is er een overschot van meer dan een 

miljoen euro.  

11. Initiatieven om met overtollig geld iets 

te doen aan werkgelegenheid werden 

niet gehonoreerd. Er kwam geen 

werkgelegenheidsfonds en geen Star-

tersbeurs voor jongeren. De fractie 

vindt dat gemiste kansen. 

12. We hebben in 2013 met succes mee de 

aanzet gegeven voor het op de agenda 

plaatsen van internet ook in de onren-

dabele gebieden, de verlaging van de 

tarieven voor gymnastiekzalen in het 

weekend en in de vakanties en de aan-

leg van kunstgrasvelden. 

13. Dankzij de inzet van de PvdA komt er 

vanaf 2015 een uitwisselingspro-

gramma voor jongeren met Ergli, onze 

voormalige zustergemeente uit Let-

land. 

14. Er is inmiddels een PvdA Ombuds-

team Ooststellingwerf. 

15. De volksvertegenwoordigende taak is 

in 2013 weer volop opgepakt. De 

PvdA-fractie heeft veel werkbezoeken 

afgelegd en zoekt actief de inwoners 

van Ooststellingwerf, bedrijven en in-

stellingen op als er voorstellen aan de 

orde zijn die op hen betrekking heb-

ben. Uiteraard gaat de fractie altijd in 

op uitnodigingen om ergens aanwezig 

te zijn en met mensen in gesprek te 

gaan. 

Simon ter Heide (fractievoorzitter PvdA -

Ooststellingwerf) 

 

Agendapunt 12 Verkiezingen 
 
-  Terugblik op de verkiezingscampagne voor 

de gemeenteraad. 

- Campagne voor de Europese verkiezingen op 

22 mei 2014. 

Wie wil in de permanente campagnecommis-

sie? Indien u niet op de vergadering aanwezig 

kunt zijn, kunt u zich aanmelden bij Herman 

Spoelstra (zie punt 9). 

 

Oproep: het bestuur zoekt dringend ver-

sterking 

Nu Geeske Mulder is gekozen in de raad, 

Herman Spoelman heeft aangegeven zich 

als secretaris terug te willen trekken en 

Janet van der Wal uit het bestuur is gestapt, 

heeft het bestuur nodig versterking nodig.  

Het bestuur bestaat nu nog uit Wim Kunst 

(voorzitter), de terugtredende secretaris 

Herman Spoelstra, Helmich Wiegersma 
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(penningmeester) en Annelies Stolp. Dus 

uiteindelijk zijn we - als Herman echt stopt 

- nog met z´n drieën en dat is te weinig. 

Bestuursleden hebben al leden benaderd of 

zij voor een bestuursfunctie voelen, of zul-

len dat op korte termijn doen. 

Maar ook hier, op deze plek, roep ik leden 

op zich te melden.  

We zoeken tenminste twee nieuwe be-

stuursleden (onder wie een secretaris), 

maar het zou nog beter zijn als het bestuur 

uit zeven leden zou bestaan. Dus eigenlijk 

zoeken we vier nieuwe bestuursleden.  

Wim Kunst (voorzitter) 

Werkgroep Huurders PvdA 

 

HUREN WORDT ONBETAALBAAR 

 
De Partij van de Arbeid-Werkgroep Huur-

ders snapt niet dat de partij in Den Haag heeft 

kunnen instemmen met een Woonakkoord met 

dermate verstrekkende gevolgen voor huur-

ders. 

Wij snappen dat partijen als de VVD en D66 

de sociale huursector willen marginaliseren. 

Nu er zoveel particuliere huiseigenaren onder 

water staan en het verkrijgen van een hypo-

theek lastiger is, is in de koopsector voor vast-

goedeigenaren weinig winst meer te behalen. 

De vastgoedeigenaren azen daarom op de por-

temonnee van huurders. De liberale partijen 

schieten hen te hulp met een volkshuisves-

tingsbeleid dat de corporaties in het nauw drijft 

en hen dwingt tot uitverkoop van hun bezit. 

Met een huurbeleid dat ruimte creëert voor 

forse huurstijgingen en vette winsten. En met 

een afbouw van de huurbescherming in onge-

kend grote stappen achteruit. 

Wij snappen niet dat een sociaaldemocrati-

sche partij als de Partij van de Arbeid in de 

regering zit en dit toelaat. Wij snappen niet 

dat Adri Duivesteijn en consorten menen dat 

het alternatief voor arme huurders is om ieder-

een eigenaar te maken van z’n woning. Alsof 

huren niet deugt! 

In de aanloop naar 19 maart wekt Diederik 

Samsom de schijn dat hij vóór een grote en 

sterke sociale huursector is voor lage- én mid-

deninkomens. In het PvdAkrantje bij de cam-

pagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

2014 staat een interview met Samsom. Daarin 

heeft hij het over "de strijd tegen de grote insti-

tuties. Een klassieke PvdA strijd." Wij wisten 

niet dat wij van de PvdA tegen instituties zijn 

maar het meest van belang is vooral de combi-

natie van deze strijdlust met wat Samsom ver-

derop ook nog zegt: " Nu worden zorg, werk 

en wonen door de landelijke politiek overge-

dragen aan de gemeenten. Stem je dan op een 

partij die zorg belangrijker vindt dan infra-

structuur of andersom. Eric Wiebes van de 

VVD in Amserdam zegt: Er zijn hier te veel 

sociale woningen, we zetten ze in de verkoop." 

Met een sterke PvdA behouden we een stevige 

woningbouwsector, zodat we overal in de stad 

zorg dragen voor fatsoenlijke woningen en een 

leefbare omgeving." 

Maar beste Diederik, het is eerlijk gezegd van 

tweeën een: óf we houden de instituties die de 

sociale huursector schragen - de corporaties - 

in ere en dan schaffen we het huidige huurbe-

leid en de verhuurdersheffing onmiddellijk af 

en stappen we over op een investeringsagenda 

die ook nog eens goed is voor het herstel van 

de economie; óf we blijven doorgaan met de 

sociale huursector te marginaliseren en de prij-

zen op te drijven zoals nu gebeurt en dan wordt 

overal in Nederland, óók in Amsterdam fat-

soenlijk wonen voor de meeste huurders onbe-

taalbaar en dan ontstaan er in de grote steden 

armenwijken, zoals we die nu slechts kennen 

van televisiebeelden uit London of Parijs. 

Wij snappen dat liberalen geen benul hebben 

van hoe het is wanneer een huishouden met 

twee kleine inkomens net boven de huurtoe-

slaggrens uitkomt en die jaarlijkse huurverho-

ging van 4% helemaal zelf moet opvangen. 

Wij snappen, dat liberalen de huurtoeslag wil-

len afschaffen door deze zogenaamd op te 

laten gaan in een algemene toeslag. Wij snap-

pen ook dat de liberale partijen nog steeds pal 

staan voor de belangen van ontvangers van 

hypotheekrenteaftrek en graag in stand houden 

dat huiseigenaren des te meer aftrek ontvangen 

naarmate ze rijker zijn. Als er sprake is van een 

fiscale uitvreter, dan is het die rijke eigenaar en 

niet de huurder van een sociale huurwoning. 

Wij snappen niet dat de Partij van de Arbeid 

in de regering akkoord gaat met het afschaffen 

van de huurtoeslag. Wij snappen niet dat de 

Partij van de Arbeid in de regering nalaat om 

ervoor te zorgen dat de huurtoeslaggrenzen 

voldoende meestijgen met de huurverhogin-

gen. Wij snappen niet dat de Partij van de 
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Arbeid in de regering laat gebeuren dat door 

het huurbeleid steeds meer Nederlanders onder 

de armoedegrens zakken. Wij snappen niet 

dat de Partij van de Arbeid in de regering ver-

dedigt dat de huren jaarlijks mogen stijgen met 

4% of meer terwijl de hypotheekrenteaftrek 

met niet meer dan 0,5% per jaar wordt afge-

bouwd. Wij snappen niet dat de Partij van de 

Arbeid in de regering huurders via de zoge-

naamde verhuurdersheffing laat opdraaien voor 

het wegwerken van de tekorten in de rijksbe-

groting. Huurders hebben de crisis niet veroor-

zaakt! 

Het Woonakkoord is er: de regering is gered en 

de huurders zijn de dupe. Op 19 maart mogen 

ze als kiezer laten merken wat ze daarvan vin-

den. Bijna de helft van alle kiezers huurt. Wij 

roepen de PvdA in Den Haag op om tot inkeer 

te komen nu het nog kan. 

Anita Engbers, Gouda 

Arco Leusink, Amsterdam 

Henk Oostland, Oosterwolde 

Joke van der Beek, Den Bosch, 

Jos Boetzkes, Helmond 

Robert Zijtsel, Gouda 

Henk Steijger, Zoetermeer 

Charla Kwast, Hilvarenbeek 

Antonie Nunes da Silva, Helmond 

Guido Prinsenberg, Gouda 

 

++++++ 

 

 

 

 

 de kandidaten PvdA Ooststellingwerf 
 

Wie zijn dat eigenlijk, de mensen die zich 

kandidaat stelden voor de gemeenteraads-

verkiezingen.  
 
 

 
 

Eerst drie bekenden.  

 

Wat wil Simon ter Heide kwijt over de vol-

gende vragen: 

Waar ben je geboren en waar woon je nu? 

Geboren in Kuinre op 13 februari 1955, nu 

woonachtig in Oldeberkoop 

 

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 

Buiten de gezondheid van mij en mijn naasten 

me maatschappelijk zo nuttig mogelijk maken 

in Oldeberkoop en Ooststellingwerf.  

 

Hoe is dat zo gekomen? 

Ik ben opgegroeid in een één ouder gezin. 

Daardoor kreeg ik al jong te maken met ver-

antwoordelijkheden op sociaal gebied. Geen 

wonder dan ook dat ik al op 27-jarige leeftijd 

in de gemeenteraad zat voor de PvdA, de partij 

die zich van oudsher inspant voor mensen die 

om wat voor reden dan ook een steuntje in de 

rug nodig hebben.  

 

Wat zou jij willen dat anders is of gaat in de 

gemeente Ooststellingwerf? 

De afgelopen jaren is er in de politiek in Oost-

stellingwerf een grote kloof ontstaan tussen 

coalitie en oppositie. Daardoor wordt er te 

weinig naar elkaar geluisterd en komen goede 

ideeën niet tot nadere uitwerking. Dat is slecht 

voor de inwoners van onze gemeente. Ik hoop 

dat de komende periode de onderlinge verhou-

dingen verder normaliseren, welk college er 

ook zit. Hier wil ik mij graag voor inspannen. 

Inhoudelijk moeten we weer in nieuw beleid 

durven investeren. 

 

Wat zou je nooit willen veranderen? 

Ik blijf waar ik ben. Onze keuze voor Oldeber-

koop als woonplaats is één van de beste beslis-

singen van ons leven geweest. Zo mooi, zo 

bruisend, zoveel boeiende mensen! 
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Waar erger je je aan? 

Aan de constante kritiek van lokale partijen in 

de gemeente op de andere partijen die aan de 

ketting zouden liggen van de landelijke politi-

ci. Niets is minder waar. De PvdA Ooststel-

lingwerf opereert volkomen zelfstandig en kan 

in het belang van de gemeente gebruik maken 

van know how en de aanwezige netwerken 

hogerop. Alleen daardoor is er nu 10 miljoen 

beschikbaar voor het Centrumplan 

 

Waar word je vrolijk van? 

Van het feit dat ik binnenkort voor het eerst 

opa word. En verder van het fluiten van voet-

balwedstrijden bij de jeugd en de senioren en 

natuurlijk bridge. 

 

Wie zou jij wel eens een dag mee willen nemen 

en wat ga je die dag doen? 

Ik ben zo druk bezet en zo vaak op pad, dat ik 

de rustige momenten koester. Dan pak ik een 

spannend boek of ik ga fietsen. En natuurlijk 

zo nu en dan een verre reis samen met Cobi. 

Als ik echt met iemand anders op stap zou 

moeten zou ik naar Ameland gaan, maar met 

wie? 

 

Wat betekent de PvdA voor jou? 

Ik ben er elke dag mee bezig, normaal zeker 25 

uur per week, de afgelopen maand het dubbele 

daarvan. Dat zegt genoeg. In deze gemeente al 

8 jaar altijd in een fractie waar de onderlinge 

verhoudingen uitstekend waren, een absolute 

noodzaak om het vol te kunnen houden. 

 

Bijna niemand is juichend over alles waar de 

landelijke PvdA standpunten over inneemt. 

Waar ben jij het helemaal niet mee eens? 

Waarom?  

Ik ben altijd heel gevoelig voor besluiten over 

defensie, zoals de aanschaf van de JSF. En 

natuurlijk de strafbaarstelling van illegaliteit. 

Ik troost mij verder maar met de gedachte, dat 

zonder de PvdA in het kabinet het allemaal nog 

veel erger zou zijn geweest.   

 

Wat is jouw persoonlijke slogan? 

Eerst alle meningen op een rijtje zetten en 

pas dan conclusies trekken. Ik ben niet voor 

niets jurist. 

 

 
 

  Wat heeft Fimke Hylkema ons 

te vertellen? 

 

Waar ben je geboren en waar woon je nu? 

Geboren in Hemrik, gemeente Opsterland, nu 

woonachtig in Haulerwijk 

 

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 

Familie staat voorop, en daarna vind ik het 

belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft en 

mee kan doen in de maatschappij.  

 

Hoe is dat zo gekomen? 

Als dochter van een timmerman die op het 

VWO in een klas zat met kinderen uit de hoge-

re klasse, was je een buitenbeentje en was het 

lastig ‘meedoen’. Bovendien heb ik in eerdere 

werkkringen directeuren over hun arbeiders 

horen praten alsof het een minder soort mensen 

was. Verschrikkelijk! Iedereen moet gelijk 

worden behandeld en iedereen heeft gelijke 

rechten.  

 

Wat zou jij willen dat anders is of gaat in de 

gemeente Ooststellingwerf? 

Er zijn veel dingen belangrijk; werkgelegen-

heid, het minimabeleid, het milieu, de maat-

schappelijke (sport)voorzieningen, energiezui-

nige woningen voor jong en oud, de voedsel-

bank, onderwijs, het milieu, het onderhouden 

van wegen en groen, en nog veel meer.  

Als ik maar één ding aan mag geven zou ik 

zeggen meer aandacht voor mensen zonder 

werk en mensen die in armoede leven (in het 

bijzonder kinderen).   

 

Wat zou je nooit willen veranderen? 

Nooit is natuurlijk een groot woord, maar ik 

hecht erg aan de prachtige omgeving waarin 

wij wonen.  

 

Waar erger je je aan? 

Onrecht en mensen die anderen niet met res-

pect behandelen. 
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Waar word je vrolijk van? 

Samen zijn met familie en vrienden, een goed 

boek, mooie muziek en natuurlijk een mooie 

verkiezingsuitslag 

 

Wie zou jij wel eens een dag mee willen nemen 

en wat ga je die dag doen? 

Een dag is te kort, maar ik zou graag willen dat 

sommige beleidsmakers of politieke beslissers 

eens een maand in dezelfde situatie zit als ie-

mand die zich suf solliciteert, moeite heeft met 

rondkomen en naar de voedselbank moet.  

 

Wat betekent de PvdA voor jou? 

Heel veel, samen met partijgenoten, die vrien-

den zijn geworden, proberen je idealen te be-

reiken.  

 

Bijna niemand is juichend over alles waar de 

landelijke PvdA standpunten over inneemt. 

Waar ben jij het helemaal niet mee eens? 

Waarom?  

De aanschaf van de JSF en de gevolgen van 

het huurbeleid.  De JSF kost ons veel geld en 

er is nog niet duidelijk hoe het precies zit met 

geluidsoverlast en werkelijke kosten. Het 

huurbeleid heeft op termijn grote financiële 

gevolgen voor de mensen.  

 

Wat is jouw persoonlijke slogan? 

Wie de toekomst als tegenwind ervaart, 

loopt in de verkeerde richting.  

 

 

 Wat we (misschien) nog niet 

goed wisten van Jelke Nijboer 

 

Waar ben je geboren en waar woon je nu? 

Ik ben geboren in Fochteloo en woon nu in 

Oosterwolde. 

 

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 

Mijn gezin. Als thuis alles goed gaat. kun je 

alles aan. 

 

Wat zou jij willen dat anders is of gaat in de 

gemeente Ooststellingwerf? 

Ik zou graag willen dat er op alle niveaus werk 

is voor iedereen. 

 

Wat zou je nooit willen veranderen? 

Het groene van Ooststellingwerf. 

 

Waar erger je je aan? 

Loze beloftes en luchtfietserij. Wat je niet kunt 

waarmaken moet je niet zeggen. 

 

Waar word je vrolijk van? 

Als we iets bereikt hebben waar de inwoners 

van Ooststellingwerf tastbaar iets aan hebben. 

Bijvoorbeeld burgernet. Dat hebben wij als 

PvdA in onze gemeente binnengehaald dank 

zij Herman Spoelstra. 

 

Wie zou jij wel eens een dag mee willen nemen 

en wat ga je die dag doen? 

Ik neem Mark Rutte een dag mee en ga dan 

onverwacht bij fabrieken en mensen binnenlo-

pen zodat hij de niet opgepoetste werkelijkheid 

te zien en te horen krijgt. 

Wat betekent de PvdA voor jou? 

De PvdA is de partij die het beste bij mij past. 

 

Bijna niemand is juichend over alles waar de 

landelijke PvdA standpunten over inneemt. 

Waar ben jij het helemaal niet mee eens? 

Waarom?  

Ik vind dat de meerderheid van onze volksver-

tegenwoordigers (misschien wel tegen wil en 

dank) te druk bezig zijn met zichzelf en geen 

oog meer hebben voor de werkelijke noden. De 

PvdA fractie in de tweede kamer straalt niet 

rood uit maar meer het salonsocialisme. Te 

veel techneuten en mensen met titel. Dat no-

digt niet uit tot stemmen op de PvdA. Ik ben 

het absoluut niet eens met de aanschaf van de 

JSF. Het huurbeleid stuit mij ontzettend tegen 

de borst. De huren zijn voor de arbeider niet 

meer op te brengen hij moet een steeds groter 

deel van zijn inkomen reserveren voor huur, 

gas, water, licht en ziektekosten verzekering. 

Als je dan nog een beetje mee wilt doen aan de 

huidige samenleving heb je een probleem. Bij 

gesprekken met mensen aan de deur word 

steeds meer duidelijk dat het vrij besteedbaar 

inkomen van de mensen steeds kleiner word. 

En dan hebben wij het wel over onze eigen 

arbeiders! Onze doelgroep die wij vertegen-

woordigen. Of zie ik dat verkeerd? 

 

Wat is jouw persoonlijke slogan? 

Doe goed en zie niet om. 
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 Het eerste nieuwe gezicht is 

Geeske Mulder.  

 

Waar ben je geboren en waar woon je nu? 

Ik ben geboren in Heerenveen en ik woon nu 

met mijn man en drie kinderen in de Haule. 

 

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 

Mijn gezin en gezondheid. 

 

Wat zou jij willen dat anders is of gaat in de 

gemeente Ooststellingwerf? 

Een uitgaansgelegenheid waar jongeren op een 

leuke en veilige manier uit kunnen gaan mis ik 

nog in deze gemeente. 

 

Wat zou je nooit willen veranderen? 

Het landelijke karakter van de gemeente. 

 

Waar erger je je aan? 

Oneerlijkheid en praatjesmakers. 

 

Waar word je vrolijk van? 

Mooi weer, de natuur. 

 

Wie zou jij wel eens een dag mee willen nemen 

en wat ga je die dag doen? 

Mijn man en mijn drie kinderen om een dagje 

te gaan sloep varen. 

 

Wat betekent de PvdA voor jou? 

Opkomen voor de belangen van de gewone 

man en vrouw. 

 

Bijna niemand is juichend over alles waar de 

landelijke PvdA standpunten over inneemt. 

Waar ben jij het helemaal niet mee eens? 

Waarom?  

Naar mijn mening komt de landelijke PvdA te 

weinig op voor de belangen van de gewone 

man/vrouw (arbeider). Het wordt tijd dat de A 

in PvdA weer belangrijk wordt. 

 

Wat is jouw persoonlijke slogan? 

Geef nooit op! 

 

Van niet alle kandidaten op de lijst is nu een 

interview voorradig. Extra informatie over de 

nummers 6 en 13 ziet u hieronder. 

 

 Wat kan Herman Spoelstra 

ons nog vertellen? 

 

Waar ben je geboren en waar woon je nu?  

Ik ben geboren in Marknesse (Noordoostpol-

der) en woon nu in Donkerbroek. 

 

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 

Mijn familie, mijn werk en mijn gezondheid.  

 

Wat zou jij willen dat anders is of gaat in de 

gemeente Ooststellingwerf?  

Dat de bezuinigingen op het terrein van cultuur 

worden terug gedraaid. 

 

Wat zou je nooit willen veranderen?  

De mooie natuur die we hebben in deze regio, 

dat mag niet worden aangetast. 

 

Waar erger je je aan?  

Zwerfafval. Ik snap niet dat mensen zo maar 

dingen weg gooien, ik heb altijd de neiging om 

het mee naar huis te nemen. Daar ergeren mijn 

kinderen zich dan weer aan… 

 

Waar word je vrolijk van?  

Als ik succes heb in de politiek of op het werk 

geeft dat een kick.  

 

Wie zou jij wel eens een dag mee willen nemen 

en wat ga je die dag doen?  

Minister Stef Blok zou ik meenemen naar 

mensen die wonen in sociale huurwoningen, 

om hem nog beter bewust te maken van de 

gevolgen van zijn beleid. 

 

Wat betekent de PvdA voor jou?  

Belangrijke idealen voor mij zijn rechtvaardig-

heid, solidariteit en een fatsoenlijke samenle-

ving. Toegankelijk en kwalitatief hoogstaand 

onderwijs is ook belangrijk. Politiek loopt als 

een ‘rode draad’ door mijn leven, op mijn zes-

tiende jaar was ik al politiek actief en later ben 
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ik door die interesse Politicologie en Bestuurs-

kunde gaan studeren.  

 

Bijna niemand is juichend over alles waar de 

landelijke PvdA standpunten over inneemt. 

Waar ben jij het helemaal niet mee eens? 

Waarom?   

Door het huurbeleid stijgen de huren snel, 

waardoor mensen in de financiële problemen 

komen. Er komen  steeds minder sociale huur-

woningen doordat deze worden verkocht. 

 

Wat is jouw persoonlijke slogan?Goede en 

betaalbare zorg blijft voor iedereen een 

recht. Vandaag en morgen! 

 

  Hans Suyling kennen we al 

als lid van het bestuur. Hij staat op plaats 13 

van de lijst.  

 

Waar ben je geboren en waar woon je nu?  

Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam en 

woon nu na veel omzwervingen al weer 17 jaar 

in Haule. 

 

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? 

Meehelpen er voor te zorgen dat iedereen mee 

kan blijven doen in onze maatschappij, door 

mensen daar te ondersteunen waar dat nodig is. 

 

Hoe is dat zo gekomen?  

In de jaren zestig was ik vrijwilliger in het 

Club- en buurthuiswerk in toen ook al een 

achterstandswijk in Rotterdam. (Walraven-

buurt). Ik zag toen dat er mensen tussen de wal 

en het schip vielen. Dat heeft mij voor de rest 

van mijn leven gevormd. 

 

Wat zou jij willen dat anders is of gaat in de 

gemeente Ooststellingwerf?  

Ik zou graag meer aandacht voor de sociale 

minima in onze gemeente. Zorgen dat er meer 

werkgelegenheid komt en mensen zonderwerk 

een flinke steun in de rug krijgen door middel 

van coaching. 

 

Wat zou je nooit willen veranderen?  

Ons democratische gedachtengoed. 

 

Waar erger je je aan?  

Aan het vandalisme (weer een bushokje in 

elkaar getrapt). Het zwerfvuil langs onze fiets-

paden. Het ongenuanceerd afgeven op bepaal-

de groepen in onze gemeente.  

 

Waar word je vrolijk van?  

Van onze mooie omgeving met veel natuur en 

daarin vogels. 

 

Wie zou jij wel eens een dag mee willen nemen 

en wat ga je die dag doen?  

Een goede vriend, waarmee ik een terrasje kan 

pikken en een museum ga bezoeken. Op de 

fiets of wandelend. 

 

Wat betekent de PvdA voor jou?  

De PvdA betekent voor mij een referentie ka-

der. De discussies binnen de partij betekenen 

dat ik mijn standpunten kan vormen en al dan 

niet bijstellen. 

 

Bijna niemand is juichend over alles waar de 

landelijke PvdA standpunten over inneemt. 

Waar ben jij het helemaal niet mee eens? 

Waarom?  

Ik ben het niet eens met het gemak waarop 

onze partij vindt dat mensen zonder werk,  

handicap en ouderen het heft in eigenhand 

kunnen nemen met hulp in de naaste omge-

ving. Te veel mensen met goede bedoelingen 

blijven aan de kant staan. Eindeloos sollicite-

ren naar een baan is verschrikkelijk ontmoedi-

gend. Zorg voor een naaste, naast je eigen ge-

zin en baan, is niet altijd meer mogelijk. De 

tijden zijn veranderd. Er wordt vandaag de dag 

veel gevraagd van de mensen. 

 

Wat is jouw persoonlijke slogan? Solidariteit. 

 

 

 

 

  Tot zover de informatie voor de jaarver-

gadering. Kopij (die niet aan tijd gebon-

den is) voor de volgende Voorwaarts op-

sturen naar joke@devrijesmidse.nl 
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Adreslijst  

PvdA Ooststellingwerf 
 

 

Bestuur: 

Wim Kunst (voorzitter) 

Compagnonsweg 12 

8477 RJ Ravenswoud 

0516-427859 of 06-5143399 

wimkunst@kpnplanet.nl 

Herman Spoelstra (secretaris) 

Helmholtstraat 3 

8435 SG Donkerbroek 

0516-492163 

pvda.ooststellingwerf@kpnmail.nl 

 

Helmich Wiegersma (penningmeester) 

Buttingasingel 51 

8431 AX Oosterwolde 

0516-514160 

h.wiegersma@hotmail.com 

 

 

Annelies Stolp 

Weper 6 

8431 RH Oosterwolde 

0516-522410 

astolpdeboer@hotmail.com 

 

Janet v.d. Wal 

Koelandsweg 15 

8435 VX Donkerbroek 

0516-492520 

janet@flexwurk.nl 

 

 

Fractie: 
 

Simon ter Heide 

Grietmansstraat 5 

8421 RK Oldeberkoop 

0516-451491 / 06-53740896 

simonterheide@hotmail.com 

Jelke Nijboer 

Quadoelenweg 8 

8431 LM Oosterwolde 

0516-588414 

jelkenijboer@hotmail.com 

Fimke Hijlkema 
Opzienersweg 52 

8433 PN Haulerwijk 

0516-421509 

fimke.hijlkema@ziggo.nl 

Geeske Mulder-Hoekstra 

Dorpsstraat 52 

8432 PD Haule 

0516-577380 

hunebei@hotmail.com

 

 

De fractie gaat nog vergaderen over de vertegenwoordiging van de vier fractieleden over de 

dorpen. 
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